
Quintas do Sol

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 17/10/2010

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, às 09h,
em segunda e última chamada, atendendo convocação para Assembléia Geral
Extraordinária, reuniram-se na Quadra 3/2, Conjunto A, Lote 02 no Residencial
Quintas do Sol, os Srs. Condôminos: Therezinha Villar Martins (0l/C-03);
Maria Virginia Martins Gomes (02/10); Emilia Gama Bessa Damasceno (02/22);
Vera Machado Ungaretti (02/3S e 3.l/B-21); Jorge Luiz Emerenciano de
Figueiredo (02I7S); Francisco Rodrigues do Nascimento (04/C-ll); Luciene
Teresinha Mateus Silva (04/C-16); Rômulo de Oliveira Neves - cônjuge Geisa
Leitoguinho Condé (04/C-26); Andrea Minafra Reis Lamas (04/E-Ol); Neivaldo
Sampaio de Oliveira (04/E-16); Flavio Luiz Barros da Costa ( 04/E-1S); Gilson
Dias Pereira (04/G-04); Maria Cláudia Pereira Valverde (04/G-1S e 04/G-17);
Luiz Carlos Furoni ( OS/04, OS/07, OS/07-A, OS/OS,OS/OS-A,OS/09, OS/09-A,
OS/09-B, OS/13, OS/13-A, OS/13-B, OS/13-C, OSI20-A-COM, OS/20-B-COM,
OSI20-C-COM, OSI20-COM, 07/06, 09/G-04 e 09IG-04-A); Vânia Luiz Brandão
(09IA-02); Irania Maria da Silva Ferreira Marques - cônjuge João de Assis
Silveira Marques (09/E-OS); Onofre Bessa Damasceno - cônjuge Emilia Gama
Bessa Damasceno (3.l/A-12); Estela Dalva de Sousa Machado ( 3.2/A-42,
3.2/B-37, 3.2/B-39 e 3.2/B-41); Tatiane Ribeiro de Araujo - cônjuge Edeon Vaz
Ferreira Junior (3.2/A-SO); Emilia Gama Bessa Damasceno (3.2/C-22); José
Dideus Silvestre (3.2/C-34); Heleno Vieira Borgesl Lorena S. Bezerra (3.2/C-
36); Ana Cristina Silva Ramos (3.2/D-29); Luciene Teresinha Mateus Silva
(3.3/A-OS); Rosa Cristina F. P. da Silva de Paula (3.3/C-02 e 3.3/C-04);
Humberto Barbosa de Castro (3.3/D-13) e Fabrício D. Wouters / Flavia K.
Carrara (3.4/D-OS); e os que se fizeram representar por procuração: José
Eugênio Monteiro da Silva (02/40); para deliberarem sobre os seguintes assuntos
constantes do Edital de Convocação: Item n° 1 - Apreciação de orçamentos
para feitura do projeto urbanístico da área verde da QD. 3; Item nO2 -
Autorização para venda do lote 9/G-20 para custear o referido projeto e
demais investimentos previstos no plano de trabalho. O Sr. Edeon Vaz
Ferreira Junior, Síndico, abriu a Assembléia que, por unanimidade dos presentes,
elegeu o Condômino João de Assis Silveira Marques (09/E-OS)para presidi-Ia e
a Condômina Geisa Leitoguinho Conde (04/C-26), foi indicada para secretariá-
Ia. Em prosseguimento o presidente da mesa leu o Edital de Convocação e em
seguida solicitou ao Síndico que fizesse a leitura da Ata da Assembléia anterior,
AGO realizada em 2S.10.2010, que colocada em votação foi aprovada por r'
unanimidade dos presentes. Passou-se para o item nO1 da pauta - Apreciação de
orçamentos para feitura do projeto urbanístico da área verde da QD. 3. O
Presidente da mesa, convidou o Sr. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, para
explanação do referido item com a palavra o Sr. Síndico, diz ser sabido por todos
que o Condomínio Quintas do Sol, é bastante extenso e possui apenas uma área
verde com tamanho suficiente para abrigar, salão social, quadras de esporte e etc,
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Quintas do Sol
essa área verde para aqueles das outras quadras que não conhece, fica localizada
na quadra 03, no fundo da quadra, onde fica o campo de futebol. É muito
importante está instalando esses equipamentos nessa área, porque o condomínio
já demanda de ter uma área para lazer com quadras de esportes, salão
comunitário, uma área urbanizada, um paisagismo mais bonito. Todos nós
achamos mais prudente ao invés de ficar investindo lá sem projeto, onde cada
um chega e faz de um jeito, pois o temor é que fique igual a um grande
picadinho. Diz ainda, que quer fazer de forma profissional elaborando um
projeto completo dispondo de todos os equipamentos necessários. E que o
projeto será discutido em assembléia, que por ora o que vai ser discutido nessa
assembléia é o orçamento para feitura do projeto, qual valor ou limite que vai
ser autorizado para elaboração do projeto. Feito o projeto será trazido para ser
discutido em assembléia para que possamos aprovar. Informou que o parâmetro
para o projeto foi sugerido pelos conselheiros, que são os representantes das
quadras, sugeriram a construção de duas quadras poliesportiva, quadra de tênis,
quadra de areia, quadra de squash, equipamentos de ginástica para idosos e
jovens, espaços para churrasqueiras ao ar livre, salão comunitário com bar e
espaço gourmet, área de jogos de mesa e brinquedoteca, salão para prática de
exercícios fisicos e outras atividades, paisagismo, banheiros, vestiários, skate-
park, espelhos d'água, pista de Cooper, caminhada e ciclovia, jardins temáticos:
Zen, contemplativo, cerrado e tropical, terraço/mirante descoberto, opcionais:
piscina e lan-house. Informou que no desenvolvimento do projeto será discutidos
valores e custo de implantação, de forma que seja trazido para a assembléia
sempre o melhor custo beneficio. A intenção desse projeto é locar esses
equipamentos, para que os próximos síndicos venham a complementar esses
trabalhos de forma profissional sem "puxadinhos". Apesar de ter sido consultado
três profissionais apenas um conseguiu apresentar a proposta completa, por se
tratar de uma proposta complexa ele não apressou os profissionais para que eles
não elevassem o preço do projeto, então trouxe apenas esta proposta que servirá
de parâmetro para valores com a intenção da assembléia estabelecer um teto que
poderá custar esse projeto para poder trabalhar junto a esses profissionais,
logicamente sempre procurando contemplar o melhor custo beneficio. Essa
proposta que foi apresentada é completa, e que os outros projetistas vão
apresentar o projeto detalhado. O Sr. Luiz Carlos Furoni (05/13), pergunta se
esse arquiteto que entregou a proposta desenvolveu outros projetos na região. O
Sr. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, responde que sim, ele anexou à proposta
o portfólio dele de um dos projetos que a maioria dos condôminos já deve ter
visto que é o complexo esportivo do Condomínio Jardim Botânico VI. Em
continuação, o Sr. Síndico diz que sua proposta para ser votada em Assembléia é
estabelecer um teto para poder trabalhar junto aos profissionais, logicamente
essa é a primeira proposta, outras propostas serão trabalhadas inclusive de custo,
mesmo que seja esse profissional da proposta apresentada, o que se deseja é que
se estabeleça um limite de valor e que esse profissional possa ser escolhido pelo
Conselho, com isso ganharemos tempo e somente chamaríamos uma Assembléia
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para apresentação e aprovação do leiaute do projeto. A presente proposta
apresentada pelo referido profissional ficou em noventa mil reais, pelo fato do
projeto ser bem completo. E com base na referida proposta ele sugere o teto
para os outros profissionais desse mesmo valor. Assim a administração do
condomínio considera esse valor bem razoável para poder trabalhar. O Sr. Luiz
Carlos Furoni (05/13) pediu a palavra para esclarecimento de uma dúvida com
relação à proposta apresentada, diz que leu a proposta e nela consta que todas as
despesas com os projetos, tais como, cópias xerográficas e plotagens, assim
como qualquer tipo de despesa administrativa para aprovação no CREA e no
GDF, serão por conta do cliente, o que ele quer saber é se no projeto engloba os
custos de engenharia das edificações, pois uma coisa é o projeto de arquitetura
outra o de engenharia. Diz está em dúvida se a parte de engenharia está
contemplada no projeto. Sr. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, responde que
sim, o projeto de engenharia das edificações é uma exigência da administração
do condomínio, pois queremos que as propostas sejam completas com
arquitetura e engenharia para não termos surpresas com outros custos. O
Presidente da mesa Sr. João de Assis Silveira Marques, pergunta ao Síndico se
existe apenas um orçamento. Sr. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, responde
que por enquanto apenas um profissional apresentou a proposta conforme
solicitado. O Presidente da mesa Sr. João de Assis Silveira Marques, solicita que
sejam apresentadas mais propostas. Sr. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico,
responde que logicamente a administração do condomínio irá apresentar mais
propostas, e que nessas propostas serão avaliados não apenas o preço, mas
também as obras que esses profissionais já realizaram. E que o objetivo de
contratar uma empresa é para que a proposta seja mais uniforme possível. Com a
palavra o Sr. Humberto Barbosa de Castro (3.3/D-13), diz que quer colocar duas
questões que ele já manifestou em assembléias anteriores, apesar dele ser
favorável a ocupação da área, diz que nós estamos em fase de regularização e
não sabemos qual será o destino daquela área verde, pergunta se não seria
prematuro investir dinheiro nosso em uma coisa que poderá mais tarde ser
questionada. E que a segunda questão é que ele trabalha com licitação pública,
diz que uma coisa é o projeto básico que é o que se quer fazer outra coisa é o
projeto executivo como se vai fazer com normas ABNT, sugere que o Síndico
peça detalhes inclusive com o tipo de material a ser utilizado se de primeira
qualidade ou de segunda qualidade quer saber se o projeto contempla essas duas
questões porque o projeto executivo influi no preço da obra. Diz que não adianta
ter o projeto panorâmico e não ter os detalhes ABNT como tipo de piso, telhado cV
etc.. O Sr. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, responde que como ele já disse \
anteriormente uma das preocupações da administração é que o projeto seja
apresentado de forma completa contemplando toda parte arquitetônica e de
engenharia. Diz que com relação a ocupação dessa área verde é certo que é de
propriedade dos condôminos do Condomínio Quintas do Sol, é visível que é a
única área que poderá receber esses equipamentos. E que uma das preocupações
da administração, dos conselheiros e das comissões é a seguinte eles tem ....
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observado que outros condomínios no momento do processo de regularização,
no momento da escrituração eles tem que procurar os empreendedores e esses
empreendedores tem exigido uma contrapartida, ou seja, os condomínios tem
sido vítimas. A preocupação da administração é não deixar espaço para esse tipo
de manobra. Por isso a vontade de desenvolver logo esse projeto e instalar esses
equipamentos. Com a palavra o Sr. Jorge Luiz Emerenciano de Figueiredo
(02175), diz que pela observação do colega não dar para se ter um parâmetro de
valores de projeto, porque de acordo com a terminologia da proposta fica em
aberto praticamente tudo, na proposta fala que qualquer modificação o contrato
terá um ajuste de quinze por cento, qualquer gasto será por conta do condomínio.
Diz que o projeto deverá vir fechado e não aberto, que é bom termos cautela para
não trocar as mãos pelos pés. Sr. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, responde
que essa é uma decisão que a administração do condomínio jamais tomaria
sozinha, que tudo que é feito tem a preocupação de se levar para o coletivo no
caso para assembléia ou para os conselheiros. E que essa é uma questão de
logística, a nossa convenção sabiamente ela proíbe a administração de efetuar
gastos superiores a certos valores. Diz que quando recebeu esse projeto, viu que
não poderia tomar mesmo com outros orçamentos essa decisão por eles mesmos,
teria que ser convocada uma assembléia para tratar desses valores e nessa
assembléia fosse autorizado um teto de valor para a administração juntamente
com o conselho pudesse trabalhar. O Sr. Jorge Luiz Emerenciano de Figueiredo
(02175), diz que apenas com esse orçamento, do ponto de vista dele, não temos
condição de aprovar um teto porque o orçamento está em aberto, acha
interessante aguardar os outros projetos fechados inclusive para conseguirmos
deliberar alguma coisa, porque assim da forma que está estaríamos dando um
cheque em branco, acha que não é prudente. Sr. Edeon Vaz Ferreira Junior,
Síndico, responde que a sugestão com certeza é válida e frisa novamente que por
questão de tempo e despesas perderíamos tempo em chamar outra assembléia
apenas para votar esses orçamentos, enquanto que os projetos já estariam sendo
desenvolvidos. Diz que não ver como cheque em branco, porque tem o Conselho
para acompanhar a prestação de contas e tudo que é feito é feito de forma a
beneficiar o Condomínio. Esta Assembléia é para estabelecer valores e critérios
com base neste documento que é a primeira proposta e que não compra nada
pelo primeiro preço apresentado. O Sr. Humberto Barbosa de Castro (3.3/D-13)
quer saber se o que vai ser votado é o projeto completo com todos os custos que
a obra terá ou apenas o projeto básico de arquitetura. Pois isso é importante para
que mais tarde quando a Assembléia aprovar a obra em si tenha a estimativa do ~.
custo total. Sr. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, responde que nós estaremos
votando um teto de valor para feitura do orçamento de um projeto completo. O
Sr. Luiz Carlos Furoni (05/13), diz que só para complementar: a idéia do Síndico
seria estabelecer um teto de valor que seria coordenado e apreciado pelo
Conselho, um teto de preço que se possa pagar pelo projeto de área de lazer
completo como está sendo proposto incluindo arquitetura, projeto executiv~
instalações hidráulica e elétrica, um projeto pronto para ser executado e que esse
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arquiteto deverá apresentar uma estimativa de custo. E que o Conselho decida e
opine na execução desse projeto, e que neste momento nós apenas iremos decidir
o teto para se trabalhar esse projeto que no caso seria por exemplo de noventa
mil ou oitenta mil. SI. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, responde que sim, e
que a Administração vai exigir dos profissionais que no contrato venha bem
explícito todas as situações para não termos surpresas desagradáveis. A Sra.
Therezinha Villar Martins (O l/C-03), pergunta se quando houver as reuniões
com o Conselho para examinar essas propostas o advogado do Condomínio
estará presente. SI. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, responde que sempre
que for solicitado a presença dele, com certeza ele estará presente. O SI.
Humberto Barbosa de Castro (3.3/D-13), pergunta se quem vai executar o
projeto é quem fez o projeto, porque em licitação pública quem faz projeto não
executa para não correr o risco do profissional fazer o projeto mais barato e jogar
o custo mais alto na hora da execução. SI. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico,
responde que é uma sugestão para ser analisada. O Sr. Gilson Dias Pereira
(04/G-04), quer saber se o Condomínio tem uma área destinada a serviços
públicos, uma vez que essa área verde é a única área livre do condomínio. SI.
Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, responde que não. Diz que com a
regularização todas as áreas livres e ruas passam para o domínio público, então é
sensato que nós ocupemos todas as áreas livres. O SI. Luiz Carlos Furoni
(05/13), pede a palavra para responder a essa pergunta, diz que no planejamento
global do Setor Habitacional Jardim Botânico o Governo supriu essas áreas para
escola e demais serviços, e que o próprio GDF - Governo do Distrito Federal,
escolheu essas áreas. Disse que essas áreas estão concentradas próxima de São
Sebastião no Setor denominado Jardim Botânico etapa lH. O SI. Gilson Dias
Pereira (04/G-04), diz que há um tempo atrás ele ficou sabendo que o
Condomínio tinha alguns lotes de reserva para resolver obstáculos ambientais,
ele quer saber se esses obstáculos ainda existe e se esses lotes ainda estão
reservados. Sr. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, que em relação a obstáculos
ambientais não, porque existe áreas que podem ser contemplada com isso sem a
necessidade de ocupação da nossa área verde. Diz que essas questões estavam
sendo resolvidas, parcelas foram diluídas pelo próprio projeto urbanístico
existente feito pela Topocart. Mais existem algumas áreas que precisam sim ser
melhor trabalhada. Diz que éum dos objetivos da revisão do nosso projeto
urbanístico. SI. Humberto Barbosa de Castro (3.3/D-13), sugere que o projeto da
área de lazer contemple uma maquete. SI. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico,
responde que foi solicitado uma maquete eletrônica em três D, diz que não foi
pedido maquete física, mas que pode solicitar aos profissionais só que para isso
existirá custo, porém é uma sugestão que poderá ser apreciada. A Sra. Estela
Dalva de Sousa Machado (3.2/A-42) quer saber porque a Assembléia vai aprovar
o valor de orçamento de um projeto que não foi votado e se os condôminos
aceitam a construção de uma área de lazer e que deveríamos guardar os recursos
para regularização. SI. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, responde que a
proposta da área de lazer está no plano de trabalho dessa Administração e fOI
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aprovado na Assembléia anterior. A Sra. Andrea Minafra Reis Lamas (04/E-0 1),
quer fazer uma complementação à pergunta da Sra. Estela Dalva, qual a
prioridade em se fazer um projeto da área de lazer se temos tantos outros
serviços a serem feitos. Sr. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, responde que
todos os serviços do Condomínio tem caminhado em conjunto, diz que a
Administração tem a preocupação da uniformidade da aplicação dos recursos
arrecadados no Condomínio inteiro, então os senhores que moram em outras
quadras, que possivelmente conhece o condomínio hoje muito melhor que
ontem, vocês podem falar que sim, quadras que tiveram pouca atenção no
passado hoje nós podemos falar que o Quintas do Sol é bonito todo. E o que está
sendo discutido hoje é um projeto de forma que possamos resguardar o
Condomínio, logicamente não vai ser aprovado um projeto em que a
administração vai destinar todos os recursos para a construção da área de lazer.
O que a Administração quer é estabelecer parâmetros para que os próximos
síndicos venham a dar continuidade nos trabalhos, a velocidade como vai ser
feito isso vai depender das necessidades do condomínio como um todo. O
Síndico cita como exemplo a quadra 09, se a quadra necessitar de uma melhora
na rede de águas pluviais logicamente o condomínio não irá fazer uma quadra de
esporte se a obra de águas pluviais é mais importante ou melhoria de iluminação
pública, a Administração tem essa preocupação. O que nós precisamos é deixar
fixo, certos que a ocupação da área verde seja uma coisa profissional e não vire
uma porção de puxadinhos. A Sra. Estela Dalva de Sousa Machado (3.2/A-42),
pede a palavra, e diz que acha que ao invés de se discutir um projeto para área de
lazer deveríamos nos preocupar com a segurança, acha que seria mais
interessante um projeto para filmagem das portarias, para controlar melhor quem
entra e sai do Condomínio. Sr. Síndico, responde que esse projeto também está
em andamento pela Administração do Condomínio. O Sr. Luiz Carlos Furoni
(05/13), pede a palavra diz que quer fazer uma ponderação, diz que está
preocupado com relação ao desenvolvimento desse projeto porque o que se
propõe é estabelecer um limite de custo para contratação desse profissional,
contratação a ser conduzida pelo Conselho. Porque essa área verde enorme e
belíssima e tem gente de olho nela, o empreendedor já tem representante
nomeado aqui dentro do Condomínio para defender os interesses dele que é o Sr.
ALCEU LUCIANO BARBOSA, conforme procuração arquivada na
administração do Condomínio. Diz que o empreendedor aparentemente quer
recuperar parte das áreas livres/áreas verdes para ele. E que será prudente deqv
nossa parte ocupar e que devemos ocupá-Ia para não deixar margem para discutir ,
eu quero esse pedaço ou aquele porque ali é o clube do condomínio. O Síndico já
nos informou que pediu para várias empresas apresentarem propostas para o
projeto, mas apenas uma apresentou a tempo. E nós estamos tendo essa
Assembléia em outubro, em dezembro não é conveniente fazer Assembléia, em
janeiro o regimento interno proíbe a realização de Assembléia, se a cada passo
que formos dar tivermos que fazer uma Assembléia, agente não chega lá, a -
proposta que está se defendendo é a seguinte: um limite que se possa pagar pela
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elaboração desse projeto. Pela leitura da presente proposta não dá para prever,
mas no contrato tem que estar previsto que é o projeto completo com
desenvolvimento arquitetônico que é o embelezamento, engenharia que é a parte
executiva, fundações, locação, instalações hidráulicas, elétricas etc, é o projeto
pronto para contratar o engenheiro, mestre de obra e executar. É isso que está se
propondo autorizar o Conselho dentro de um determinado limite de preço. Em
continuação diz ainda que na própria proposta a terminologia das coisas que eles
vão dizendo que deverá ser exigido dos outros profissionais. Eles colocam os
preços e ao final ele coloca assim "alterações posteriores ao aceite do ante
projeto terão um acréscimo de quinze por cento sobre o valor total do projeto".
Isso quer dizer que ao longo do desenvolvimento do projeto, os Conselheiros
tem que estar acompanhando o ante-projeto, ou seja, o indivíduo ou empresa faz
os primeiros desenhos e o Conselho poderá opinar se ficou bom ou não, ficando
pronto o Conselho autoriza trazer para Assembléia o projeto que já ficou pronto.
Se na assembléia decidir fazer mudanças será cobrado o acréscimo dos quinze
por cento. A questão é a seguinte, ou autorizamos o Conselho para que isso
tenha curso ou simplesmente isso ficará parado porque a próxima Assembléia só
vai acontecer em fevereiro de dois mil e onze. Diz que já está recebendo sinais
que o empreendedor vai reivindicar essas áreas. Diz que recebeu uma carta da
Sfl Dalide (esposa do SI. Ivan-Empreendedor) que diz: "tendo em vista que o
governo não está regularizando condomínios e sim na forma de parcelamento
... ", e que depois dessa carta ela veio pedir os mapas e coisas do condomínio
existente hoje. Disse ainda, que falou com o SI. Alceu, representante do SI. Ivan,
para saber o que ela estava entendendo sobre essa questão. O SI. Alceu disse que
a Sfl Dalide está entendendo que se os condomínios estão sendo regularizados na
forma de parcelamento as sobras são do SI. Ivan. Na hora da escrituração das
terras o empreendedor é chamado porque as terras estão em nome dele no
cartório o síndico não pode representar como titular, porque não tem procuração
do dono para representá-Io. Apenas no GRUPAR é que o síndico pode
representar o condomínio, e que no cartório o que vale é a letra da lei. Então por
isso a urgência de se ocupar essas áreas verdes. O SI. Humberto Barbosa de
Castro (3.3/D-13), quer saber se vamos aprovar a feitura do projeto e a execução
do projeto também. Para não gastarmos dinheiro com a aprovação do projeto que
não será executado. O SI. Edeon Vaz Ferreira Junior, Síndico, responde que no
plano de trabalho dele aprovado na Assembléia de eleição já contempla o projeto
e início de execução. Diz que como vai ser executado é a Assembléia que vai eY
decidir. Colocada em votação duas propostas: uma do Sr. Síndico com teto fixo
de noventa mil reais e outra do SI. Humberto Barbosa de Castro (3.3/D-13) sem
teto fixo para que a administração possa ter mais flexibilidade para escolher o
projeto mais bonito e não o mais barato. A primeira proposta a do teto fixo de
noventa mil reais, obteve 42 votos a favor e 04 abstenções. A segunda proposta
sem teto fixo obteve 01 voto. Sendo portanto, aprovado um teto máximo de
noventa mil reais para elaboração do projeto da construção da área de lazer.
Passado para o Item n° 2 - Autorização para venda do lote 09/G-20 par
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custear o referido projeto e demais investimentos previstos no plano de
trabalho - O presidente da mesa passa a palavra ao Sr. Edeon Vaz Ferreira
Junior, Síndico, para explanar sobre o assunto, ele diz que esse lote foi avaliado
por 04 corretores tendo obtido os seguintes valores de avaliação: Imobiliária
Miranda - duzentos e quinze mil reais; Alexi Escritório Imobiliário - duzentos e
dez mil reais; João Vicente Corretor de Imóveis - cento e oitenta e dois mil
reais; Imobiliária Real Business - mínimo de cento e sessenta mil reais e máximo
de cento e oitenta mil reais; A Sra. Therezinha Villar Martins (0l/C-03) quer
saber se o valor da venda do lote e se será a vista ou parcelado. O Sr. Edeon Vaz
Ferreira Junior, Síndico, responde que o pagamento será a vista. Autorizada a
venda foi colocada em votação a seguinte proposta para venda do lote 09/G-20:
preço mínimo de cento e oitenta mil reais ou maior valor que obtiver para venda.
obteve 39 votos a favor e 04 contrários. Sendo então aprovada a proposta de
venda do lote 09/G-20 pelo preço mínimo de cento e oitenta mil reais ou
máximo que obtiver. Antes de ser encerrada a assembléia a Sra Estela Dalva de
Sousa Machado (3.2/A-42) pede a palavra, diz que quer sugerir para o próximo
síndico a mudança da portaria, diz que a atual está tumultuada, a rua é estreita, é
dificilo acesso. Diz que a sugestão dela é que futuramente seja criado um novo
acesso para saída do condomínio. Nada mais havendo para tratar foi encerrada a
AGE as 11: 15hs e eu Geisa Leitoguinho Conde secretária da mesa, lavrei a
presente ata que vai p'Ôrmim assinada e pelo Sr. João de Assis Silveira Marques,
Presidente dak

Geisa Eei'tOguinho Conde
Secretá/ia da Mesa,

João de Ass~ira Marques
presid1e da Mesa
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